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BESTUURSVERSLAG
Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch streeft  ernaar 
om jaarlijks, op de eerste zondag van januari (die niet op 
de eerste dag van het nieuwe jaar valt) een laagdrempelig 
volks- en kinderfeest te organiseren. Dit alles, rondom de 
afsluiting van de kerstvakantie waarbij aangesloten wordt 
bij de oude volkstraditie rondom het bijbelverhaal van het 
bezoek van de Wijzen uit het Oosten. Uiteraard met een 
Bossche couleur locale, een bezoek aan de kerststal in 
de Bossche Sint Janskathedraal! Vanuit de symbolische 
geschenken goud, wierook en mirre, wordt in de optocht 
van de Driekoningen de vertaalslag naar het heden 

gemaakt met een goed verhaal, vol maatschappelijke relevantie. Geven van uit jezelf zonder tegenprestatie. 
Het geven van geschenken aan Bossche kinderen die het minder hebben, staat hierin centraal.

Driekoningenw� k van 3 t/m 9 � nuari
Net zoals vorig jaar (het eerste jaar van de Covid 19 
pandemie) werd de editie van 2022 door Covid 19 be-
perkt. Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch heeft  
ten tweede male hierop speciaal op voorgesorteerd nu 
de Intocht der Driekoningen geen doorgang kon vinden. 
Speciaal voor deze editie is de fi lm - die was gemaakt in 
2021 - aangepast om kinderen op scholen uit te nodigen 

een tekening te maken (als 4e geschenk) om deze 
tekening aan iemand anders te geven. Een vertelster 
heeft  speciaal deze fi lm met uitleg van het bijbelver-
haal toegankelijk gemaakt voor scholen en andere 
groepen kinderen. De fi lm was zowel op scholen als 
op meerdere televisie- en sociale mediakanalen in 
en rondom ‘s-Hertogenbosch te zien. De kern van de 

traditie (de Intocht van de wijzen uit het Oosten en het denken aan een ander die het minder heeft  dan wel die 
steun verdient) is zo toch behouden. 

En zo…. bereikten ze vanuit de Bossche Broek ook dit jaar hun bestemming op hun feestdag. Balthasar, Caspar 
en Melchior, de Drie Wijzen uit het Oosten. Op weg naar de kribbe van de kathedraal in de aloude Brabantse 
hertogstad. Waar ze Goud, Wierook en Mirre brachten...
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Door dit alles is de editie van 2022 een heel bijzondere 
editie geworden. Dit neemt niet weg dat de Stichting 
Driekoningen ’s-Hertogenbosch hoopt dat op 
zondag 8 januari 2023 de traditionele intocht in 
‘s-Hertogenbosch weer kan plaats vinden. 

Zoals al bijna een eeuw elk jaar gebeurt. 

De Stichting is de vele vrijwilligers, meewerkende instanties en sponsoren veel dank verschuldigd vanuit de 
totstandkoming van deze bijzondere gefilmde editie. Waar het bezoek van de Wijzen uit het Oosten als vanouds 
her ook in 2022 doorgang heeft gevonden….Een behouden traditie ook in dit bijzondere jaar!

Namens het bestuur,

Robert van Straaten     Max Ellerkamp 
Voorzitter       Penningmeester
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Continuïteitsreserve
De reserve wordt voldoende geacht ook bij tegenvallende financiële baten de intocht en viering
van Drie Koningen te kunnen blijven uitvoeren. Als basis dient het gemiddelde van de afgelopen 2 edities.
 
Bestemmingsreserve Musical
De reserve is bestemd voor een nieuw initiatief waarin reeds veel energie is gestoken en dat 
komend jaar (of in de jaren daarna) vorm en inhoud moet gaan krijgen.
 
Bestemmingsreserve 4e Geschenk
De reserve is bestemd om komende jaren aan het thema 4e Geschenk meer verdieping en
grotere zichtbaarheid te geven.
 
Calamiteitenreserve
De reserve is bestemd om eventueel risico’s en aansprakelijkheden te dekken.
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Film
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VERANTWOORDING

Aan het bestuur van
Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch Postbus 5054
5201 GB ‘s-Hertogenbosch

`s-Hertogenbosch, …. juli 2022

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021/2022 van Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch 
te ’s-Hertogenbosch.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van 
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2022 en de staat van baten en lasten 
over 2021/2022 met de daarbij horende toelichting.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het 
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening 
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Driekoningen 
‘s-Hertogenbosch.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u 
verstrekte gegevens.

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijven wij, 

Hoogachtend,
Administratiekantoor Hermans

Carlo F.N. Kapteijns


